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سال دوم-شماره 6

نقش ویژگیهای شخصیتی در رانندگي پر خطر
بهشيد گروسي ،1وحيد عضدي

2

از صفحه  11تا 40
تاریخ دریافت92/4/19:

تاریخ پذیرش92/5/20 :

چكيده

رانندگي رفتاري است كه ارتباط مستقيم با شخصيت افراد دارد .هر فرد با نوع رانندگي خود در واقع
جلوهاي از شخصيت خود را نشان ميدهد و برخي از رفتارهاي ناهنجار كه در رانندگي ديده ميشود ناشي از
عوامل رواني است كه باعث تهاجم در امر رانندگي ميشود .اين مقاله با هدف تعیین رابطه نقش ویژگیهای
شخصیتی در رانندگي پر خطر ،همچنين تعیین رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن ،برون گرایی ،توافق
پذیری ،وظیفه شناسی ،عصبی بودن ،با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف است.اين تحقیق از نوع
پیمایشی ما بين  730نفر از رانندگان استان كرمان در پنج شهرستان کرمان ،جیرفت ،بم ،سیرجان و رفسنجان
تعیین شد .جمعیت هدف در هر شهرستان به سه گروه اصلی تقسیم شد که عبارتانداز :رانندگان عادی،
رانندگان درون شهری متخلف و رانندگان برون شهری متخلف انتخاب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج اين تحقيق نشان میدهد كه رابطه ویژگی شخصیتی عصبی بودن با رانندگی پرخطر در بین رانندگان
متخلف نشان میدهد كه بيشترين میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه
متخلفان جادهای است و در مورد رابطه ویژگی شخصیتی برون گرایی نشان میدهد كه برون گرایی بر نوع
تخلفات رفتارهای رانندگی اثر نمیگذارد از طرفي تعیین رابطه ویژگی شخصیتی توافق پذیری ،شخصیتی
پذیرا بودن ،شخصیتی وظیفه شناسی با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف نشان میدهد كه بیشترین
میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه متخلفان شهری است.

کلید واژهها

شخصیت ،رانندگی ،رانندگان پر خطر ،برون گرایی ،توافق پذیری ،وظیفه شناسی و عصبی بودن.

 .1پژوهشگر دفتر تحقيقات و كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي واحد كرمان،
نویسنده مسئول)Behshidgarousi@gmail.com( :
.2كارشناس ارشد پژوهشي دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان كرمان ،دانشجو دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکز
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مقدمه

ویژگیهای ش��خصیتی میتوانن��د رفتارهای پر خطر رانندگی و درک افراد از س�لامت

و خط��ر را تحت تأثیر قرار دهد .پنج ویژگی ش��خصیتی عمده عصبی بودن ،هیجان طلبی،
س��ازش پذیری ،اخالقی بودن و مس��ئولیت پذیری و خالقیت ارتباط مس��تقیم با س��وانح
ترافیکی دارد .برخی محققان معتقدند که افراد برونگرا دارای جامعه پذیری باالیی هستند و
در جهت رسیدن به سطح انگیختگی مطلوب دست به رفتارهای پرخطر بیشتری میزنند ،با
توجه به اینکه هیجان طلبی و رفتارهای خود نمایانه و جس��ارت آمیز جزیی از ویژگیهای
افراد برونگراست برخی از محققان به این نتیجه رسیدهاند که هیجان طلبی ،مخاطره جویی،
ماجراجویی و س��طح انگیختگی باال ب��ا تخلفات رانندگی ارتباط نزدیک��ی دارد .همچنین
رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی مانند س��رعت زیاد ،س��پر به سپر رفتن ،عدم رعایت فاصله
ایم��ن و عبور از چراغ زرد با خصیصههایی همچون اضطراب ،پرخاش��گری و عصبانیت،
عواط��ف منفی ،بی ثباتی عاطفی و س��ایر جنبههای مرتبط با ویژگیهای ش��خصیتی روان
رنجور خویی رابطه دارد .بس��یاری از تئوری های ش��خصیتی بر ای��ن نکته تاکید دارند که
خصوصیات شخصیتی با احساسات و به دنبال آن رفتار رابطه دارند مث ً
ال روان رنجور خویی

با چهار بعد اصلی عاطفه منفی (احساس گناه ،خصومت ،ترس و غمگینی) رابطه دارد .لذا
این عوامل میتوانند هر نوع رفتار مخاطره آمیزی را تشدید کنند.
آنچه كه بر اهميت و ضرورت بررسي اين موضوع میافزاید اين مطلب است كه پژوهش
در زمینه حوادث و س��وانح رانندگی و مس��ایل مربوط به ترافیک از نظر سالمت عمومی و
بهداش��ت جامعه موضوعی مهم و اساس��ی تلقی میشود زیرا هزینههای اقتصادی ،روانی و
بهداشتی ناش��ی از تصادفات گاهی اوقات بیش از مقدار مالی الزم برای اجرای برنامههای
توسعه در کشورهای در حال توسعه میتواند در تغییر رفتار رانندگی و به دنبال آن تغییر در
میزان سوانح رانندگی و کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از آن مؤثر باشد.
هدف اصلي اين مقاله بررس��ي تعیین رابطه ویژگیهای شخصیتی با رانندگی پرخطر در
بین رانندگان متخلف و غیر متخلف و همچنين بررس��ي رابطه ویژگیهایی شخصیتی نظير

راهور

مطالعات پژوهشی

13

فصلنامه مطالعات پژوهشی

عصبی بودن ،برون گرایی ،توافق پذیری ،پذیرا بودن ،وظیفه شناس��ی با رانندگی پرخطر در
بین رانندگان متخلف و غير متخلف اس��ت .لذا در اين مقاله به دنبال بررس��ی ویژگیهای
شخصیتی رانندگان متخلف و غیر متخلف و شیوع رانندگی پرخطر در بین آنهاست؛ لذا در
پاس��خ به سؤال اصلی تحقیق فرضیه بیشترین تأثیر گذاری در بروز رانندگی پر خطر عامل
عصبی بودن بیان شده است.

پیشینه تحقیق

باقیان��ی و همکاران��ش ( )1385در پژوهش��ی در ش��هر یزد تحت عنوان بررس��ی تیپ

ش��خصیتی و وضعیت حادثه در موتورس��واران حادثه دیده با مراجعه مستقیم به یک نمونه
 305نفری و انجام تس��ت ش��خصیتی به این نتیجه رس��یدند که بیش��ترین موارد رفتارهای
ناایمن در گروه سنی  13-24سال در محصالن و دانشجویان و در ساعت  7-12صبح بوده
است 74 .درصد افراد دارای تیپ شخصیتی  Aو  26درصد دارای تیپ شخصیتی  Bبودند.

همچنین اکث��ر نمونههای گروه اول مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و اظهار
داشتند علت تصادف وجود مانع بوده است (ص .)75
حق شناس و همکارانش ( )1386در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین ویژگیهای شخصیتی
و رفتار رانندگی در ش��هر ش��یراز با  357آزمودنی کار تحقیق را آغاز کردند در این پژوهش با
استفاده از پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر و پرسشنامه شخصیت نئو اطالعات جمع آوری شد.
نتایج نشان داد که بین نمرات شاخص عصبیت با میزان خطاها و انجام اعمال غیر قانونی رابطه
مستقیم معنا دار وجود دارد .همچنین بین نمرات شاخص توافق با دیگران و برون گرایی آزمون
نئو با انجام انواع خطا و رفتارهای غیر قانونی رابطه معکوس وجود دارد .اما میان نمرات شاخص
وجدانی بودن با میزان انواع خطا و انجام انواع اعمال غیر قانونی رابطهای مشاهده نشد .سن و
سالهای تجربه رانندگی با اعمال غیر قانونی غیر خشونت آمیز رابطه منفی معنادار داشتند و از
همه مهمتر اینکه بین تحصیالت با انواع رفتار غیر قانونی و انواع خطاهای رانندگی رابطه مستقیم
معناداری وجود داشت (حق شناس ،ص .)47
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سوری و باغانی ( )1388در پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی
رانندگان متخلف با رانندگان عادی منطقه  2راهنمایی و رانندگی ش��هر تهران در سال  1387با
اس��تفاده از نمونهای  200نفره به نتایج زیر دس��ت یافتند :رانندگان متخلف از نظر ویژگیهای
ش��خصیتی با رانندگان عادی تف��اوت دارند .به طوری که در مقیاسه��ای خود بیمارانگاری،
افسردگی ،انحراف روانی – اجتماعی ،پارانویا ،ضعف روانی ،اسکیزوفرنی و مانیا میانگین عالیم

رانندگان متخلف از گروه عادی باالتر بوده است (ص .)68
شاکری نیا ( )1387در پژوهشی تحت عنوان رابطه ویژگیهای شخصیتی ،سالمت روان
و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پرخطر با استفاده از اطالعات  110مرد راننده
حادثه دید ه در شهر رشت و با استفاده از پرسشنامههای رفتار رانندگی منچستر ،تیپهای
ش��خصیتی و سالمت عمومی به تجزیه و تحلیل وضعیت موجود پرداخت .نتایج نشان داد
که بین سالمت روان ،پرخاشگری ،تیپ شخصیتی و عادات رانندگی رابطه معناداری وجود
دارد .تحلیل رگرس��یون گام به گام نش��ان داد که متغیرهای پرخاش��گری و س�لامت روان
بیشترین سهم از تبیین متغیر رفتار رانندگی را بر عهده دارند (شعاری نژاد.)119 :1371 ،
فراهانی و کثیر لو ( )1385تحقیقی انجام دادهاند تحت عنوان مقایس��ه پنج عامل بزرگ
ش��خصیتی رانندگان متخلف و غیر متخلف در ش��هر تهران .تع��داد نمونه در این پژوهش
 200نفر راننده متخلف و غیر متخلف در ش��هر تهران بودند .برای س��نجش  5عامل بزرگ
ش��خصیتی (برون گرایی ،روان رنجور خویی ،دینداری ،با وجدان بودن و گش��ودگی) با
تخلفات رانندگی از پرسشنامه ش��خصیتی گردون استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد
که بین دو گروه مورد نظر در  5عامل ش��خصیتی تفاوت معناداری وجود دارد به این معنی
که میانگین نمرات ش��خصیتی رانندگان متخلف در عامل برونگرایی و روان رنجور خویی
بیش از رانندگان غیر متخلف و در سه عامل دیگر نمرات آنها نسبت به رانندگان دیگر کمتر
ب��ود .البته نتایج بر این تأکید دارد ک��ه از بین  5عامل مهم عامل روان رنجور خویی قدرت
پیش بینی تخلفات رانندگی را دارد (فراهاني ،ص .)123
محمد فام و گل محمدی ( )1382در پژوهش��ی تحت عنوان بررس��ی رفتارهای ناایمن در
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بین رانندگان اتوبوسهای بین ش��هری همدان با  1069رانندهای که رفتارهای نا ایمن داشتهاند
مصاحبه (همراه با تکمیل پرسشنامه) انجام دادهاند .از بین رفتارهای نا ایمن بیشترین آنها مربوط
به صحبت کردن رانندگان با نس��بت  22.7درصد بود .همچنین مش��خص ش��د که میزان بروز
رفتارهای نا ایمن در طول روز بیش از شب بوده است .رابطه رفتارهای ناایمن رانندگان با نوع
اتوبوس ،سابقه کار و سابقه تصادف قبلی معنا دار بود (ص .)251

مبانی نظری تحقیق

شخصيت :در تعریف شخصیت نظر قاطع و مانع و جامعی ارائه نشده است .اغلب مردم

ش��خصیت هر فرد انسانی را با عاملهایی مانند رعایت آداب و اصول اخالقی ،آراستگی و
س��طح فهم و اطالعات او ،میس��نجند .در نظر آنان هر كس كه دارای آن صفتها باشد «با
شخصیت» است .اما در اصطالح علمی جامعه شناسی ،شخصیت ،مفهوم و تعاریف خاص
دارد .از همهی تعریفهای قدیم و جدید دربارۀ ش��خصیت میتوان چنین نتیجه گرفت كه
ش��خصیت ش��امل تركیبی از ویژگیهای بدنی – زیستی ،روانی و اجتماعی است كه بر اثر

ش��رایط زیستی – اجتماعی برای شخص ،در اذهان دیگران ایجاد میشود و به فرد نحوهی
رفتار و تطابق خاصی را كه همراه با عاطفه و احساس ویژگیهای معینی است ،القا میکند
(اتکینسون.)73 :1373 ،

پرخاش��گری :روانشناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی تعریف

پرخاش��گری اساس ًا با هم توافق ندارند .بعضی پرخاشگری را رفتاری میدانند که به دیگران
آسیب میرساند یا بالقوه میتواند آسیب برساند .پرخاشگری ممکن است بدنی باشد (زدن،
لگ��دزدن ،گاز گرفتن) یا لفظی (فریاد زدن ،رنجاندن) ،یا به صورت تجاوز به حقوق دیگری
(مانند چیزی را به زور گرفتن) .نقطه قوت این تعریف عینی بودن آن است یعنی به رفتار قابل
مشاهده اطالق میشود اما نقطه ضعف آن این است که شامل بسیاری از رفتارهایی است که
ممکن است به طور معمول پرخاشگری تلقی نشوند ،اگر کودکی در را با لگد باز کند ممکن
اس��ت این کار به شخصی که پشت در ایستاده آسیب برساند معموالً به این کار پرخاشگری
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نمیگویند .مگر اینکه کودک از پیش بداند که کس��ی پش��ت در ایس��تاده است .بر طبق یک
تعریف دیگر ،پرخاش��گری رفتاری اس��ت که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی
ابراز میشود .در این تعریف نیت فرد پرخاشگر مستتر است ولی شاید این تعریف کمتر عینی
باشد ،زیرا میتوان از نیات فرد استنباط مختلفی کرد (بندرا.)173-175 :1973 ،1
رفت��ار نابهنجار :چون کلمۀ نابهنجار اصوالً معن��ا دور بودن از حالت طبیعی را میدهد،
بنابرای��ن ،داللت بر انحراف از بعضی اس��تانداردها دارد .در مورد بیماری بدنی اس��تاندارد
عبارت اس��ت از:انس��جام کنشی و ساختمانی بدن که با استمداد از علم پزشکی و ابزارهای
دقیق و فنون پیشرفته میتوان خط و مرز مشخصی بین به هنجاری و نا به هنجاری ترسیم
کرد ،ولی در سطح روان شناختی «مدل آرمانی» یا حتی «مدل طبیعی» برای مقایسه نداریم.
بنابراین نمیتوان گفت کدام رفتار به هنجار و کدام رفتار نابهنجار اس��ت (داويس و هاری
جاست.)78 :1953 ،2
پژوهشه��ا در خصوص رفتار رانندگی و نقش آن در س��وانح رانندگی از س��ال 1951
میالدی آغاز ش��ده است. .پس از آن در آمریکا مطالعاتی به صورت جزیی و مورد به مورد
در ب��اره عوامل مؤثر در بروز تصادفات انجام ش��د این عوامل به ط��ور کلی عبارت بودند
از :نارس��اییهای مربوط به عامل انسانی ،نارس��اییهای مربوط به وسیله نقلیه و مشکالت
محیطی .مطالعات مربوط به ضعفها و نارس��اییهای مربوط به عامل انسانی بسیار جزیی
تر و با تقس��یمات ریز تر و دقیقتر همراه اس��ت .عوامل مربوط به انس��ان به طور کلی به
دو دس��ته علل مس��تقیم و غیر مستقیم تقس��یم میشوند .علل مستقیم ش��امل فعالیتهایی
اس��ت ک��ه بالفاصله قبل از تصادف رخ داده اس��ت و بروز تص��ادف را حتمی و غیر قابل
اجتناب میسازد مثل بی توجهی ،دید نامناسب ،تصمیم گیری نادرست و عدم عکسالعمل
نامتناس��ب با موقعیت و علل غیر مستقیم ش��امل مواردی همچون استفاده از مواد مخدر یا
الکل توس��ط راننده ،خس��تگی ،ضعف قوه بینایی ،عدم مهارت در رانندگی یا نا آش��نایی با
1. Bandera
2. Davis, A and Harighust
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استفاده از خودرو یا جاده است .پس از این مطالعات زمینه برای تحقیقاتی که صرف ًا به نقش
مؤثر عامل انسانی در وقوع تصادفات میپرداختند فراهم شد .به این ترتیب به پای مطالعات
روان ش��ناختی و جامعه شناختی به عرصه مطالعات مربوط به حوادث رانندگی باز شد .از
این زمان به بعد مطالعات مهمی در راس��تای شناخت عوامل روانی مرتبط با وقوع حوادث
رانندگی انجام ش��ده اس��ت که در اینجا به صورت مختصر روندهای کلی این مطالعات را
بررسی میکنیم:
رانندگی رفتاری است که فرد به عنوان الگوی عملی کنش بر میگزیند و با وسیله نقلیه
آنها را به اجرا در میآورد .این رفتار دو دسته مشخص از رفتارها یعنی رفتار مثبت و منفی
را ش��امل میش��ود .به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی ،رانندگی تهاجمی یا رانندگی
پرخطر گفته میشود (رئاسون.)65 :1990 ،1
رفتار رانندگی هر ش��خص به طور کلی درون مجموع��های از رفتارها قرار میگیرد که
به آن ش��خصیت اطالق میشود (سیف .)78 :1377 ،شعار معروف تیلمن و هابس مبنی بر
اینک��ه یک فرد به همان طریق رانندگی میکند که زندگی میکند میتواند حاوی اش��ارات
بسیار مهمی در زمینه تأثیرات اجتناب ناپذیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتار رانندگی باشد.
یکی از مس��ایل اجتماعی که امروزه زندگی انس��ان در ش��هرهای بزرگ را با چالش جدی
مواجه س��اخته اس��ت ،رفتار خطرناک رانندگی و افزایش آس��یبهای جس��مانی ،روانی و
اجتماعی ناش��ی از آن اس��ت .به عبارت دیگر ،این نوع رانندگی به نوعی سالمت جامعه و
شهروندان را به خطر میاندازد .در سوانح رانندگی سه عامل انسان ،راه و وسیله نقلیه نقش
اس��اس را به عهده دارند .در این میان تحقیقات نش��ان میدهد که ویژگیهای شخصیتی و
رفتاری رانندگان نقش مهمی در شیوه رانندگی انتخابی ایشان و اقدام به خطر کردن در طی
رانندگی دارد.
ویژگیهای ش��خصیتی میتوانن��د رفتارهای پر خطر رانندگی و درک افراد از س�لامت
و خط��ر را تحت تأثیر قرار دهد .پنج ویژگی ش��خصیتی عمده عصبی بودن ،هیجان طلبی،
1. Reason
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سازشپذیری ،اخالقی بودن و مسئولیت پذیری و خالقیت ارتباط مستقیم با سوانح ترافیکی
دارد (الژون .)107-97 :1998 ،1برخ��ی محقق��ان معتقدند که اف��راد برونگرا دارای جامعه
پذیری باالیی هس��تند و در جهت رسیدن به س��طح انگیختگی مطلوب دست به رفتارهای
پرخطر بیش��تری میزنند (آرتور و گرازي��ن .)618-593 :1996 ،2با توجه به اینکه هیجان
طلب��ی و رفتارهای خود نمایانه و جس��ارت آمیز جزیی از ویژگیهای افراد برونگراس��ت
برخی از محققان به این نتیجه رس��یدهاند که هیج��ان طلبی ،مخاطره جویی ،ماجراجویی و
س��طح انگیختگی باال با تخلفات رانندگی ارتباط نزدیکی دارد .همچنین رفتارهای مخاطره
آمیز رانندگی مانند س��رعت زیاد ،س��پر به س��پر رفتن ،عدم رعایت فاصله ایمن و عبور از
چراغ زرد با خصیصههایی همچون اضطراب ،پرخاش��گری و عصبانیت ،عواطف منفی ،بی
ثباتی عاطفی و س��ایر جنبههای مرتبط با ویژگیهای ش��خصیتی روان رنجور خویی رابطه
دارد (واسيلوس��كي و اوانس .)654 :1983 ،3بس��یاری از تئوریهای شخصیتی بر این نکته
تأکید دارند که خصوصیات ش��خصیتی با احساسات و به دنبال آن رفتار رابطه دارند .برای
مثال روان رنجور خویی با چهار بعد اصلی عاطفه منفی (احساس گناه ،خصومت ،ترس و
غمگینی) رابطه دارد و لذا این عوامل میتوانند هر نوع رفتار مخاطره آمیزی را تشدید کنند.
برخی از ویژگیهای شخصیتی از جمله برون گرایی و روان رنجور خویی با مصرف الکل
و گرایش به مصرف مواد هم رابطه دارد.
نظریههای مختلف دربارۀ رفتار نابهنجار از جمله ديدگاه زيس��ت شناختي و روشهای
چندی براي مطالعه ش��خصيت وج��ود دارد كه میتوان به روشه��ای تجربی ،روشهای
خود-گزارشی و تحقیقات بالینی اشاره كرد.

دیدگاه زیس��ت ش��ناختی :دیدگاه زیس��ت ش��ناختی بر نقش عوامل بدن��ی در ایجاد

بیماریه��ای روان��ی تأکید میکند .در این دیدگاه اهمیت دس��تگاه عصبی (مغز و سلس��له
اعص��اب) ،غ��دد درون ریز ،ژنها و انتقال دهندگان عصبی م��ورد بحث قرار میگیرد .این
1. Lajunen
2. Arthur and Grazino
3. Wasielewski and Evans
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دیدگاه قدیمیترین دیدگاه محسوب میشود با این وجود اهمیت خود را دربارۀ اختالالت
روانی همچنان حفظ کرده اس��ت .به ویژه فنون معینی وجود دارد که با کمک آنها میتوان
اختالالت مغز و سلس��له اعصاب را بررسی کرد .در اين دیدگاه نه تنها علل رفتار نابهنجار
مورد بررس��ی قرار گرفته است ،بلکه راههای درمان شیمیائی این اختالالت نیز مطالعه شده
اس��ت .این مطالعات موجب کش��ف و اس��تفادۀ داروهای ضد اضطراب ،ضد افسردگی ،و
ضد س��یکوتیک در درمان این اختالالت شده است .تأثیر داروهای آرامبخش ،خواب آور،
تحریک زای روانی ،و توهم زا نیز در مورد بسیاری از اختالالت روانی مورد آزمایش واقع
شده و آشکار شده است که هیچ یک از این داروها رفتار جدیدی را ایجاد نمیکنند؛ بلکه

جریانهای بدنی را که قب ً
ال وجود داش��تهاند ،تغییر میدهند و بدین ترتیب ،موجب تغییر و
بهبود رفتار میشود (سیف.)24-78 :1377 ،

روشه��ای تجرب��ی :در این روشها پژوهش��گر متغیرهای مورد نظ��رش را واپایش و

دستکاری میکند و نتایج را میسنجد .این علمیترین روش تحقیق است ،ا ّما پژوهشهای

تجربی ،هنگامی که مطالعه جنبههایی از شخصیت نظیر انگیزهها ،هیجانات و تمایالت مورد
نظر باشد ،ممکن است بسیار پیچیده باشد.

مطالع��ات م��وردی و روشهای خود-گزارش��ی :این روش بر تحلی��ل عمیق فرد و

همچنین اطالعات فراهم شده از فرد تکیه دارد .مطالعات موردی به شدّ ت وابسته به تفسیر
مشاهده کننده است در حالی که روشهای خود-گزارشی به حافظه فرد مورد نظر بستگی
دارد .به این دلیل ،این روشها بس��یار ذهنی هس��تند و تعمیم یافتهها به جامعهای بزرگتر
دشوار است.

تحقیقات بالینی :این روش بر اطالعات جمعآوری ش��ده از بیماران بس��تری ،در طول

دوره درمان تکیه دارد .بس��یاری از نظریههای مربوط به شخصیت بر پایه این نوع پژوهش
ق��رار دارد ا ّم��ا به دلیل آنکه موضوع��ات تحقیق ،منحصر به فرد و نش��انگر رفتار نابهنجار
هستند ،این تحقیق بسیار ذهنی است و تعمیم آن دشوار است.
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نظریات معروف شخصیت عبارت اند از:

 -1نظریههای تیپی یا نظریههایی که «تیپ شناسی 1را مطالعه میکنند و تقریب ًا قدیمیترین

نظریهها دربارۀ شخصیت بهشمار میروند .نظریه پردازان این گروه ،افراد آدمی را اساس ًا بر
پایه خصایص یا خواص یا به طور کلی س��اخت بدنی طبقه بندی میکنند و رفتار هر طبقه
را محصول و نتیجه همان خصوصیات بدنی میدانند.».
معروفترین نظریه در این مورد ،نظریه شلدون ( )1898-1977است که افراد بشر را بر اساس
سنخهای (تیپهای) بدنی یا اندازه و شکل بدن به سه نوع تقسیم کرده است از این قرار:
 -2سنخ فربه تنی آندومورفی ،2که بدن گرد مانند و نرم دارد ،اجتماعی و متعارف است،
خوردن را دوست دارد ،و راحتی و آرامش بدنی را جستوجو کند.
 -3سنخ ستبر تنی مزومورفی ،3که بسیار عضالنی است ،به ورزشکار سخت کار شباهت
دارد ،با انرژی است ،و ماجراجوست.
 -4کشیده تنی اکتومورفی ،4که اندام الغر و کشیده دارد ،و حساس و خجالتی است.
در نظریه ش��لدون دو نکته روش��ن نیست -1 :تأثیر محیط در این سنخها -2 ،تعامل بین
سـنخها.
 -5نظریهه��ای روانکاوی که به جنبههای ناخودآگاه رفتار آدمی بیش��تر اهمیت میدهند
و بعض��ی از آنها ،همین جنبه ناخودآگاه را اساس��ی و در درجه اول میپندارند .با توجه به
اخت�لاف نظریههایی که میان خود روان��کاوان یا نظریه پردازان روانکاوی وجود دارند بهتر
است به نظریههای روانکاوان معروف به نام هر یک اشاره کنیم (سیف.)45-65 :1377 ،
الف) نظرید فروید بیشتر روی مفهوم «بیماری عقلی» یا «بیماری روانی» ،و کاربرد روان
درمانی در کمک به اشخاص دارای مشکل روانی تأکید میکند .این دانشمند نظام شخصیت
آدمی را دارای سه جزء یا مؤلفههای اساسی فرض میکند:
1. Typology
2. endomorph
3. Mesomorph
4. Ectomorphy
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 -1نهاد :جزء یا مؤلفه اولیه و غریزی شخصیت که طبق اصل لذت جویی عمل میکند،

و خود و فرا خود از آن سرچشمه میگیرند.

 -2خود :جزء یا مؤلفه عاقالنه شخصیت که بر اساس اصل واقعیت عمل میکند ،یعنی

شخص را قادر میسازد که به دنیای واقعی بپردازد و آنچه را که واقعیت عینی دارد دریابد.
«خود» ش��خص را وادار میدارد که به طور موقت اصل لذت را که خواس��تار فوریت است
نادیده بگیرد و به فرآیند ثانوی یعنی واقعگرایانه بپردازد و خواسته «نهاد» را به تأخیر اندازد.
این بعد از شخصیت سنجش واقعیت را در بردارد.

 -3فرا خود :مؤلفه یا جزء ایده آل ش��خصیت است و خواستار رفتارهای آرمانی است.

وج��دان آدمی در «فرا خود» قرار دارد ،و ارزشهای والدینی یا معیارهای جامعه را معرفی
میکند (زيگمون فرويد.)129 :1856 ،1

روششناسي تحقيق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایش��ی اس��ت که به صورت مقطعی انجام شده است.

جامعه آماری ش��امل کلیه رانندگان اس��تان کرمان كه با اس��تفاده از جدول لین حجم نمونه
مورد لزوم برای این تحقیق  383نفر بود که برای اطمینان بیشتر  730نفر تکمیل شد .روش

نمونه گیری اين تحقيق با توجه به مسایل فرهنگی – اجتماعی و میزان تخلفات ثبت شده
در هر شهرستان پنج شهرستان به عنوان شهرستانهای نمونه انتخاب شدند .این شهرستانها
عبارتاند از :کرمان ،جیرفت ،بم ،س��یرجان و رفس��نجان .س��پس با توجه به جمعیت هر
شهرس��تان تعداد نمونهها برای هر شهرستان تعیین شد .جمعیت هدف در هر شهرستان به
سه گروه اصلی تقسیم شد که عبارتاند از :رانندگان عادی ،رانندگان درون شهری متخلف
و رانندگان برون ش��هری متخلف که پرسشنامهها به نسبت به اعضای هر یک از سه گروه
فوقالذکر ارایه شد.
دادههای مورد نیاز پژوهش حاضر با اس��تفاده از ابزار پرس��شنامه گردآوری شده است
1. Sigmund Freud
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که در آزمون مقدماتی (برای ش��ناخت و رفع نواقص) ،پرس��شنامه به صورت غیر مستقیم
توسط پرسشگر ،بر مبنای پاسخهایی که پاسخگو میدهد ،تکمیل شد .اما در مرحله آزمون
اصلی پرس��شنامه به صورت مستقیم توس��ط شخص پاسخگو تکمیل شده است .پژوهش
حاض��ر بع��د از تنظیم پیش نویس به منظور آزمون اعتبار صوری آن به س��ه نفر از اس��اتید
دانش��گاه علوم پزش��کی و ش��هید باهنر و دو نفر از متخصصان نیروی انتظامی ارایه گردید
و مورد بررس��ی و داوری قرار گرفت و پس از دريافت نظرات تکمیلی برخی س��ؤالهای
حذف ،اضافه یا تصحیح شدند .در نهایت سؤالهایی که تصور میرفت از هر جهت قابلیت
سنجش موضوع مورد نظر را دارند انتخاب و در قالب کتبی تدوین شد.
در این پژوهش برای س��نجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ابتدا
 30پرسشنامه در سطح شهر تکمیل شد و با کمک نرم افزار آماری ضرایب آلفای کرونباخ
برای هر دسته از متغیرها محاسبه گردید.
سواالت دموگرافیک و زمینه ای

0.73

نگرش رانندگان در مورد قوانین راهنمایی ورانندگی ولزوم رعایت آن

0.92

رفتار رانندگی

0.81

ویژگی های شخصیتی

0.77

اختالالت روان پریشی و زوال عقل

0.84

صفات شخصیتی

0.87

گروه های سنی و فرهنگ های مختلف

0.75

درک منبع کنترل فرد

0.70

یافتههای تحقيق

ال��ف) یافته های توصیف��ی :در اين بخش در ابتدا آمار توصيف��ي مربوط به متغيرهاي

زمينهاي ،س��پس متغير وابسته و همچنين در آخر آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي مستقل
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آورده ميشود.

جنس پاسخگويان :بررسیهای حاصل از تحقیق نشان میدهد  77/9درصد پاسخگويان

را م��ردان و  21/9درص��د پاس��خگويان را زنان تش��کيل دادهاند ،همچني��ن  0/1درصد از
پاسخگويان به اين سؤال پاسخ ندادند.

س��ن پاس��خگويان :یافتههای تحقیق بیانگر این مطلب اس��ت که اکثريت پاسخگويان

( 52/5درصد) در گروه س��نی زیر  25سال قرار دارند و کمترین درصد پاسخگويان ()2/5
در گروه س��ني  56س��ال به باال قرار دارند .ميانگين سني پاسخگويان تقريب ًا  32سال است.

الزم به ذکر اس��ت اين متغير در سطح نسبي سنجيده شد ،اما براي توصيف بهتر اين متغير،
بر اساس کمترین سن ( 18سال) و بيشترين سن ( 77سال) در ميان پاسخگويان و همچنین
گروههای س��نی که رفتار افراد در آن گروهها به یکدیگر نزدیکتر اس��ت تصميم گرفته و
گروه بندی شده است.

نوع گواهینامه پاس��خگويان :یافتههای تحقیق گوياي آن است که اکثريت پاسخگويان

( 47/5درص��د) دارای گواهینامه نوع ب اس��ت که مربوط به خودروهای س��بک اس��ت.
همچني��ن  27/4درص��داز پاس��خگويان دارای گواهینامه الف ،که مرب��وط به خودروهای
نیمه س��نگین اس��ت ،هس��تند و  19/9درصد گواهینامه پایه دو دارند و تنها  2/1درصد از
پاسخگویان دارای گواهینامه موتورسیکلت است .الزم به ذکر است که  3/2درصد از افراد
مورد مطالعه به اين سؤال پاسخ ندادهاند.

تجربه داش��تن تصادف جدی پاس��خگويان :در این قس��مت از افراد پرسیده شده بود

که به خاطر دارید تا کنون چند بار تصادف جدی داش��تهاید؟ به عبارت دیگر س��ؤال را در
سطح نسبی مطرح کرده بودیم اما بعد از جمع آوری دادهها مشخص شد که در حدود 90
درصد از پاس��خگویان به این س��ؤال در سطح اسمی پاس��خ دادهاند به عبارت دیگر با واژه
بلی یا خیر و همین عامل منجر ش��د که ،این گویه به صورتی که در جدول زیر مش��اهده
میکنید کد بندی ش��ود .یافتههای تحقیق نشان میدهد اکثریت پاسخگویان ( 52/2درصد)
تجربه تصادف جدی به خاطر نداشتند؛ و درصد افرادی که دارای تجربه تصادف است در
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شهرس��تان بم و جیرفت بیش از سایر شهرستانهاست ،همچنین کمترین فراوانی متعلق به
شهرستان سیرجان است.

علت تصادف اخیر پاس��خگویان :یافتههای تحقیق نش��ان داده که اکثریت پاسخگویان

( 29/2درصد) علل تصادف خود را تخلفات حادثه ساز عنوان کردهاند .تنها  2/2درصد از
پاسخگویان حوادث سبک را علل تصادف خود بیان کردند 8/9 ،درصد مقصر بودن طرف
مقابل را دلیل تصادف خود عنوان کردهاند.

استفاده از کمربند ایمنی :یافتههای تحقیق نشان میدهد که  61/2درصد از پاسخگویان

عنوان کردهاند که همیش��ه از کمربند استفاده میکنند و تنها  3درصد از پاسخگویان هرگز
از کمربند اس��تفاده نمیکنند .با توجه به جدول تفکیک ش��ده بیش��ترین فراوانی افرادی که
عنوان کردهاند هرگز از کمربند اس��تفاده نمیکنند در شهرس��تان بم و جیرفت بودهاند و در
بین متخلفان جادهای در شهرس��تان بودهاند .همچنین بیش��ترین فراوان��ی افرادی که عنوان
کردهاند همیش��ه از کمربند ایمنی اس��تفاده میکنند در شهرستان کرمان و در گروه رانندگان
عادی قرار دارند.

ب) یافتههای تحلیلی

احتم��االً بين نگ��رش در مورد قوانین رانندگی و رفتاره��ای رانندگی در رانندگان رابطه

معناداری وجود دارد.
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جدول  :1رفتارهای رانندگی بر حسب نگرش در مورد قوانین رانندگی

رفتارهای رانندگی

هیچ

کم

متوسط

زياد

کل

فراواني

0

14

11

1

26

درصد

 0.درصد

2.5
درصد

7.6
درصد

10.0
درصد

 3.6درصد

فراواني

7

419

127

9

562

درصد

70.0
درصد

74.0
درصد

88.2
درصد

90.0
درصد

77.0
درصد

فراواني

3

133

6

0

142

درصد

30.0
درصد

23.5
درصد

4.2
درصد

 0.درصد

19.5
درصد

فراواني

10

566

144

10

730

درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی
0-12
(نگرش موافق)
12-36
(نگرش بی تفاوت)
36-48
(نگرش مخالف)

کل
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نتاي��ج جدول  1وجود همبس��تگي ميان نگ��رش در مورد قوانی��ن رانندگی و رفتارهای
رانندگی را نشان میدهد .چنان كه مالحظه میشود بر اساس ضرايب همبستگي كندال تاي
 bو گاما ميان دو متغير مذكور رابطه معنا داري وجود دارد.
نگرش در مورد قوانین رانندگی و عصبی بودن
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جدول  :2عصبی بودن بر حسب نگرش در مورد قوانین رانندگی

عصبی بودن
کم

متوسط

زياد

کل

فراواني

7

16

3

26

درصد

 14.6درصد

 3.4درصد

 1.4درصد

 3.6درصد

فراواني

26

355

181

562

درصد

 54.2درصد

فراواني

15

درصد

 31.2درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی
0-12

12-36

36-48

کل

 75.7درصد  85.0درصد  77.0درصد
98

29

142

 20.9درصد  13.6درصد  19.5درصد

فراواني

48

469

213

730

درصد

 100.0درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی و برونگرایی
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برونگرایی
کم

متوسط

زياد

کل

فراواني

3

16

7

26

درصد

 60.0درصد

 10.1درصد

 1.2درصد

 3.6درصد

فراواني

2

125

435

562

درصد

 40.0درصد

فراواني

0

درصد

 0.درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی
0-12

12-36

36-48

کل

 79.1درصد  76.7درصد  77.0درصد
17

125

142

 10.8درصد  22.0درصد  19.5درصد

فراواني

5

158

567

730

درصد

 100.0درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

نتايج جدول فوق وجود همبس��تگي ميان نگرش در مورد قوانین رانندگی و برونگرایی

را نش��ان میدهد .چنان كه مالحظه میش��ود بر اس��اس ضرايب همبستگي كندال تاي  bو
گاما ميان دو متغير مذكور رابطه معنا داري وجود دارد ،نتايج ضريب پيرس��ون نيز معنا دار
بودن اين رابطه را تأیید میکند .از سويي جهت رابطه بين دو متغير ياد شده مثبت است ،به
عبارت ديگر هر دو هم جهت است.
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نگرش در مورد قوانین رانندگی و پذیرا بودن
جدول  :4پذیرا بودن بر حسب نگرش در مورد قوانین رانندگی

پذیرا بودن
کم

متوسط

زياد

کل

فراواني

3

13

10

26

درصد

 37.5درصد

 10.7درصد

 1.7درصد

 3.6درصد

فراواني

4

95

463

562

درصد

 50.0درصد

فراواني

1

درصد

 12.5درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی
0-12

12-36

36-48

کل

 78.5درصد  77.0درصد  77.0درصد
13

128

142

 10.7درصد  21.3درصد  19.5درصد

فراواني

8

121

601

730

درصد

 100.0درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

نتايج جدول فوق وجود همبس��تگي ميان نگرش در مورد قوانین رانندگی و پذیرا بودن

را نش��ان میدهد .چنان كه مالحظه میش��ود بر اس��اس ضرايب همبستگي كندال تاي bو
گاما ميان دو متغير مذكور رابطه معنا داري وجود دارد ،نتايج ضريب پيرس��ون نيز معنا دار
بودن اين رابطه را تأیید میکند .از سويي جهت رابطه بين دو متغير ياد شده مثبت است ،به
عبارت ديگر هر دو هم جهت است.

راهور

مطالعات پژوهشی

29

فصلنامه مطالعات پژوهشی

سال دوم-شماره 6

نگرش در مورد قوانین رانندگی و توافق پذیری
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جدول  :5توافق پذیری بر حسب نگرش در مورد قوانین رانندگی

توافق پذیری
کم

متوسط

زياد

کل

فراواني

4

17

5

26

درصد

 44.4درصد

 5.9درصد

 1.2درصد

 3.6درصد

فراواني

5

217

340

562

درصد

 55.6درصد

فراواني

0

درصد

 0.درصد

نگرش در مورد قوانین رانندگی
0-12

12-36

36-48

کل

 75.6درصد  78.3درصد  77.0درصد
53

89

142

 18.5درصد  20.5درصد  19.5درصد

فراواني

9

287

434

730

درصد

 100.0درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

100.0
درصد

نتايج جدول فوق وجود همبستگي ميان نگرش در مورد قوانین رانندگی و توافق پذیری

را نش��ان میدهد .چنان كه مالحظه میش��ود بر اس��اس ضرايب همبستگي كندال تاي  bو
گام��ا ميان دو متغير مذكور رابطه معناداري وجود دارد ،نتايج ضريب پيرس��ون نيز معنا دار
بودن اين رابطه را تأیید میکند .از سويي جهت رابطه بين دو متغير ياد شده مثبت است ،به
عبارت ديگر هر دو هم جهت است.

راهور

مطالعات پژوهشی

نقش ویژگیهای شخصیتی در رانندگي پر خطر

30
شهرستان و رفتارهای رانندگی
جدول  :6آزمون معناداري تفاوت ميانگين رفتارهای رانندگی بر حسب شهرستان

شهرستان

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کرمان

247

25.2105

19.04478

رفسنجان

139

27.8705

18.38156

سیرجان

143

25.6853

15.48303

بم و جیرفت

201

33.9652

20.86178

کل

730

28.2205

19.12860

مقايس��ه ميانگين ميزان متغیر رفتار رانندگی در ميان شهرس��تانها نشان ميدهد که رفتار
رانندگی به عنوان متغير وابس��ته اين تحقيق ،وابس��ته به شهرس��تان است .به عبارت ديگر،
تفاوت میانگینها به لحاظ آماري معنادار اس��ت و بیشترین میانگین در این متغیر مربوط به
شهرستان بم و جیرفت بوده و کمترین میانگین مربوط به شهرستان کرمان است.
شهرستان و ابعاد رفتار رانندگی (خطاهاي عمدي)
جدول  :7آزمون معناداري تفاوت ميانگين خطاهای عمدی بر حسب شهرستان

شهرستان

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کرمان

247

8.8178

7.49710

رفسنجان

139

10.2230

8.12051

سیرجان

143

9.7762

7.45731

بم و جیرفت

201

12.6667

7.68266

کل

730

10.3329

7.79857
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مقايس��ه ميانگي��ن ميزان متغیر خطاهای عمدی در ميان شهرس��تانها نش��ان ميدهد که
خطاهای عمدی به عنوان متغير وابس��ته اين تحقيق ،وابس��ته به شهرستان است .به عبارت
ديگر ،تفاوت میانگینها به لحاظ آماري معنا دار اس��ت و بیش��ترین میانگین در این متغیر
مربوط به شهرستان بم و جیرفت بوده و کمترین میانگین مربوط به شهرستان کرمان است.
رانندگان و رفتارهای رانندگی و ابعاد آن (رفتار رانندگی)
جدول  :8آزمون معناداري تفاوت ميانگين رفتار رانندگی بر حسب رانندگان

رانندگان

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

عادی

281

27.5480

17.54602

متخلف شهری

213

25.3709

16.83377

متخلف جادهای

236

26.8263

19.53457

کل

730

26.6795

18.01291

مقايس��ه ميانگين ميزان متغیر رفتار رانندگی بر حس��ب رانندگان نشان ميدهد که ميزان
متغیر رفتار رانندگی در بين اين گروهها از لحاظ آماري معنا دار نیس��ت؛ بنابراين اینکه در
کدام گروه از رانندگان باشیم بر میزان متغیر رفتار رانندگی تأثیر نمیگذارد.
متغیر رفتار رانندگی
جدول  :9آزمون معنا داری تفاوت میانگین

شهرستان

کرمان

رانندگان

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

عادی

101

23.1188

17.16583

متخلف شهری

75

24.2133

15.05871

متخلف جادهای

71

29.2394

24.29254

کل

247

25.2105

19.04478

سال دوم-شماره 6
پاییز 92

راهور

مطالعات پژوهشی

نقش ویژگیهای شخصیتی در رانندگي پر خطر

32
ادامه جدول شماره 9

رفسنجان

سیرجان

بم و جیرفت

عادی

52

34.5769

17.68055

متخلف شهری

41

22.5854

18.63059

متخلف جادهای

46

25.0000

16.95615

کل

139

27.8705

18.38156

عادی

56

28.6964

13.79317

متخلف شهری

43

26.9302

18.48602

متخلف جادهای

44

20.6364

13.23155

کل

143

25.6853

15.48303

عادی

72

34.4167

21.00754

متخلف شهری

54

32.8519

22.67940

متخلف جادهای

75

34.3333

19.57545

کل

201

33.9652

20.86178

جدول  :10مقایسه میانگین متغیر رفتار رانندگی بر حسب شهرستان و رانندگان

کرمان

رفسنجان

مجموع
مجذورات

درجه
آزادي

ميانگين
مجذورات

مقدار f

.Sig

بين گروهي

1668.962

2

834.481

2.326

100.

درون گروهي

87556.091

244

358.836

جمع

89225.053

246

بين گروهي

3863.026

2

1931.513

درون گروهي

42764.644

136

314.446

جمع

46627.669

138

6.143

003.
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سیرجان

بم و
جیرفت
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بين گروهي

1696.027

2

848.014

درون گروهي

32344.812

140

231.034

جمع

34040.839

142

بين گروهي

91.775

2

45.887

درون گروهي

86950.981

198

439.146

جمع

87042.756

200

3.671

104.

028.

901.

مقايسه ميانگين ميزان متغیر رفتار رانندگی بر حسب شهرستان و رانندگان نشان ميدهد
که ميزان رفتارهای رانندگی در بين شهرستان کرمان و بم و جیرفت از لحاظ آماري معنا دار
نیست .اما در شهرستانهای رفسنجان و سیرجان از لحاظ آماری معنا دار است.

بحث و نتيجه گيري

نتایج توصیفی نش��ان میدهد که میزان اس��تفاده از کمر بند ایمنی در بین رانندگان هنوز

در وضعی��ت مطلوب قرار ن��دارد و تنها در حدود  2/3رانندگان هم��واره از کمربند ایمنی
استفاده میکنند .که میزان نامناسبی است .این میزان در شهرستانهای جنوبی (بم و جیرفت)
و همچنین در بین رانندگان متخلف پایینتر از س��ایر رانندگان اس��ت .در مورد اس��تفاده از
کمربند ایمنی در کاهش صدمات ناش��ی از س��وانح بررس��یهای متعددی انجام شده است
برای نمونه در بررسی با تمركز بر نقش تأثیر كمربند ايمني در پيشگيري از آسيبهاي غیر
عمدی ،ميزان پيشگيري را در تصادفات جرحي و فوتي ارزيابي ميكند .نمونه آماري مورد
نظر ،تصادفات جادهاي رخ داده در كش��ور ايران اس��ت و ان��دازه آن  343هزار و  82فقره
از تصادفات جادهاي اس��ت كه در س��ال  1385رخ دادهاند .دادههاي مورد اس��تفاده مربوط
به تصادف رخ داده در س��ال  1385است كه توسط افس��ران كارشناس تصادف ،بررسي و
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كروكي آن ترس��يم شده اس��ت .يافتههاي تحقيق نشان دادند كه نس��بت استفاده از كمربند
ايمني در بين رانندگان و سرنش��ينان متفاوت اس��ت .اين نسبت در بين رانندگان  81تا 91
درصد و در بين سرنشينان خودرو  34تا  44درصد است 95 .درصد از كساني كه از كاله و
كمربند ايمني اس��تفاده كردهاند ،صدمه نديدهاند اين در حالي است كه  37درصد از كساني
كه از كاله و كمربند ايمني استفاده نكردهاند ،هنگام تصادف مصدوم شدهاند.
نتايج تحلیلی نش��ان میدهد که تفاوت ميزان متغیر رفتارهای رانندگی در ميان مردان و
زنان به لحاظ آماري معنا دار نیس��ت .میان س��ن و متغیر رفتاره��ای رانندگی یک از لحاظ
آماری رابطه معنا داری وجود ندارد
 -1تعیی��ن رابطه ویژگی ش��خصیتی عصب��ی بودن با رانندگی پرخط��ر در بین رانندگان
متخلف :مقايسه ميانگين ميزان این شاخص در ميان رانندگان نشان میدهد که این شاخص
وابس��ته به گروه رانندگان است .به عبارت ديگر تفاوت میانگینها به لحاظ آماري معنا دار
اس��ت .بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه
متخلفان جادهای است.
 -2تعیی��ن رابطه ویژگی ش��خصیتی ب��رون گرایی با رانندگی پرخط��ر در بین رانندگان
متخلف :مقايس��ه ميانگين ميزان این ش��اخص بر حسب رانندگان نش��ان ميدهد که ميزان
برونگرایی در بين اين گروهها از لحاظ آماري معنا دار نیس��ت .بنابراین برون گرایی بر نوع
تخلفات رفتارهای رانندگی اثر نمیگذارد.
 -3تعیی��ن رابطه ویژگی ش��خصیتی توافق پذیری با رانندگی پرخط��ر در بین رانندگان
متخلف :مقايسه ميانگين ميزان این شاخص در ميان رانندگان نشان ميدهد که توافق پذیری
وابسته به گروه رانندگان است .به عبارت ديگر ،تفاوت میانگینها به لحاظ آماري معنا دار
اس��ت .بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه
متخلفان شهری است.
 -4تعیین رابطه ویژگی شخصیتی پذیرا بودن با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف.
مقايسه ميانگين ميزان این شاخص در ميان رانندگان نشان ميدهد که پذیرا بودن وابسته
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به گروه رانندگان اس��ت .به عبارت ديگر تفاوت میانگینها به لحاظ آماري معنا دار اس��ت.
بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط به گروه متخلفان
جادهای است.
 -5تعیین رابطه ویژگی ش��خصیتی وظیفه شناس��ی با رانندگی پرخطر در بین رانندگان
متخلف :مقايس��ه ميانگين ميزان این ش��اخص در ميان رانندگان نش��ان ميدهد که وظیفه
شناس��ی وابسته به گروه رانندگان است .به عبارت ديگر ،تفاوت میانگینها به لحاظ آماري
معنا دار اس��ت .بیشترین میانگین مربوط به گروه رانندگان عادی و کمترین میانگین مربوط
به گروه متخلفان جادهای است.
از دیگ��ر ن��کات جالب این بود که درصد زیادی از افراد با اینکه خودش��ان در مواقعی
قوانی��ن راهنمایی و رانندگی را تعدیل کنند و به عبارتی آنها را دور بزنند مش��کلی ندارند؛
که این دید گاه در بین رانندگان متخلف ش��هری بیش��تر است .همانگونه که در بخشهای
پیش��ین در مورد ش��کل گیری و رشد اخالقیات ،وجدان و پایبندی به قانون گفته شد رشد
اخالقی به تغییراتی گفته میش��ود که با باال رفتن س��ن در مبانی فکری ،احساسی و رفتاری
اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار انس��ان پدید میآیند .رشد اخالقی یک بعد درون فردی
(ارزشهای بنیادی و احس��اس خود بودن شخص) و یک بعد میان فردی وظایف مردم در
تعاملگرایی با هم (وظایف مردم در تعاملش��ان با هم) دارد .پیاژه معتقد اس��ت ،محدودیت
ش��ناختی کودک تا حدود هفت هشت سالگی باعث میش��ود که او وجودی بیرونی برای
قوانی��ن قائ��ل ش��ود و آن را غیر قابل تغییر بدان��د .کودک در این س��ن تفاوتی بین قوانین
اخالقی و فیزیکی نمیشناس��د و نمیتواند قوانین اخالقی را وسیلهای برای پیشبرد اهداف
و ارزشهای انسانی به شمار آورد .به نظر پیاژه ،در این مرحله کودک قوانین را اضطراری
و جب��ری و اطاعت از آنها را واجب و مق��دس میداند .کودک عالوه بر دریافت قوانین به
عن��وان حقیقتی مطلق و بیرونی ،در مراحل اولیه رش��د اخالقی تصور میکند که والدین و
بزرگساالن ،مقدس ،همه چیز دان و کاملند .این نگرش در مورد بزرگ ساالن ،همراه با واقع
گرایی اخالقی کودک ،باعث میشود که قوانین را غیر قابل تغییر و مقدس بداند.

سال دوم-شماره 6
پاییز 92

راهور

مطالعات پژوهشی

نقش ویژگیهای شخصیتی در رانندگي پر خطر

36
از این مرحله به بعد ،قضاوت کودک بر اس��اس نتیج��ه اعمال نخواهد بود ،بلکه انگیزه
انج��ام دادن عمل در قض��اوت اخالقی مداخله میکند .از این به بعد کودکی که یک فنجان
را شکس��ته ،بر حس��ب انگیزه عملش ممکن اس��ت از کودکی که ده فنجان را شکسته گناه
کار تر باشد.
لورنس کلبرگ نظریهای در رش��د اخالق مطرح میکند که ش��کل تکامل یافتهای از نظر
پیاژه در مورد تفاوت بین واقع گرایی و نسبی گرایی اخالقی است .کلبرگ نیز مجموعهای
از موقعیته��ای مختلف را طراحی کرد که بیانگر معماهای اخالقی اس��ت .این معماها به
کودکان داده میش��ود و پاس��خ آنها با مراجعه به طبقه بندی سهگانه اخالق پیش قراردادی،
اخالق قراردادی و اخالق مافوق قراردادی درجه بندی میشود.
کلبرگ مثل پیاژه معتقد است که تواناییهای ذهنی و شناختی افراد ،مراحل رشد اخالقی
آنان را تعیین میکند و رش��د اخالقی افراد ،حاصل تأثیر متقابل رشد شناختی آنها با محیط
اجتماعی است.
پیاژه بر اساس نظریه شناختی خود به مربیان توصیه میکند که در برنامه ریزی آموزشی
خود رش��د اخالقی کودک را در نظر داشته باشند .کلبرگ نیز معتقد است برای تشخیص و
ارزیابی کودک در موقعیتهای اخالقی و در برنامه ریزی پرورش ش��خصیت کودک ،باید
از س��طح رشد اخالقی آنان مطلع باشیم .مراحل پیش��نهادی کلبرگ با سطح خاصی مرتبط
نیس��ت .با وجود این ،او معتقد اس��ت که انتقال از مرحله اخالق پیش قراردادی به اخالق
قراردادی در س��نین پایان دبس��تان اتفاق میافتد .در نتیجه ،کودکان از دبستان به هیچ وجه
قادر به تعبیر و تفس��یر موقعیتهای اخالقی ،به روش��ی غیر از اجتن��اب از تنبیه و فرار از
دردس��ر و گرفتن پاداش نخواهد بود .کودک در این س��طح از رش��د اخالقی ،تسلیم منابع
قدرت اس��ت و جز به نتایج مادی اعمال خود نمیاندیش��د؛ یعنی از عمل بد دوری میکند
و کار خ��وب را از آن نظ��ر انجام میدهند که پدر و مادر گفتهاند و در نتیجه انجام دادن آن
تشویق خواهند شد.
از نظر کلبرگ و پیاژه کودک ش��ش یا هفت س��اله هیچگاه در قضاوتهای اخالقی خود
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نیت افراد را در نظر نمیگیرد ،بلکه بر اس��اس نتیجه ظاهری هر عمل قضاوت میکند .مث ً
ال
اگر کودکی ضمن برداشتن شیرینی که مادرش آنرا منع کرده یک بشقاب را شکسته باشد،
ولی خواهر به هنگام کمک به مادر و شس��تن بش��قاب چندین بش��قاب را شکس��ته باشد،
خواهرش را بیش��تر مقصر میداند؛ زیرا آنچه مورد قضاوت قرار میگیرد حجم خس��ارت
است نه نیت عملی که منجر به خسارت شده است.
بر اس��اس نظریات پیاژه و کلبرگ ،در تربیت اخالقی کودک ،استفاده از تنبیه و سرزنش
جایز نیست؛ چون ممکن است کودک برای فرار از تنبیه و جلب نظر بزرگترها ،کار نیکی

انج��ام دهد یا از کار بدی دوری جوید؛ ولی لزوم ًا یک ارزش اخالقی در او درونی نش��ده
باش��د .بنابراین ،امر و نهی دائم و تنبیه کودکان برای رعایت موازین اخالقی و قانونی ،باید
توضیحاتی در حد فهم و مطابق رش��د ذهنی کودک به او داده شود .الزم به یادآوری است
که این توضیحات زمانی مؤثر است که بزرگترها نیز خود را به انجام آنچه میگویند ملزم
بدانند .تحقیقات کلبرگ در رش��د اخالق ،مؤید این نکته است که رشد اخالق هم از رشد
ذهنی پیروی میکند و هم تحت تأثیر محیط و آموزش قرار میگیرد.
 -6تعیین رابطه ویژگیهای دموگرافیک با رانندگی پرخطر در بین رانندگان متخلف و غیر متخلف
میان نگرش در مورد قوانین رانندگی و هر دو بعد رفتارهای رانندگی همبستگی معناداری
وجود دارد و با توجه به ضریب همبستگی میتوانیم بگوییم هر دو رابطه در سطح متوسط
و منفی است که حکایت از رابطه معکوس میان متغیرها دارد .به عبارت دیگر ،هر چه قدر
فرد نگرش منفیتری نس��بت به قوانین داش��ته باشد و فکر کند که میتواند در مواقعی این
قوانی��ن را زیر پا بگذارد احتمال انجام خطاهای رانندگی در وی افزایش مییابد .بررس��ی
رابطه بین نگرش در مورد قوانین رانندگی و رفتارهای رانندگی نش��ان داد که معنادار بودن
اين رابطه را تأیید میش��ود .از س��ويي جهت رابطه بين دو متغير ياد ش��ده منفی است ،به
عب��ارت ديگر ،با افزایش یکی میزان دیگری کاهش مییاب��د .همچنین با توجه به ضرایب
میتوانیم بگوییم که میزان همبس��تگی آنها در سطح متوسط اس��ت .مقايسه ميانگين ميزان
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متغیر نگرش در مورد قوانین رانندگی بر حس��ب شهرس��تان و رانندگان نش��ان ميدهد که
ميزان نگرش در مورد قوانین رانندگی در بين شهرس��تانهای کرمان ،رفسنجان ،و سیرجان
از لحاظ آماري معنادار نیس��ت .تنها در شهرستان بم و جیرفت معنادار است .تفاوت ميزان
متغیر نگرش نس��بت به قوانین در ميان مردان و زنان به لحاظ آماري معنادار نیس��ت .میان
س��ن و متغیر نگرش در مورد قوانین رانندگی یک رابطه منفی و به لحاظ آماری معناداری
وجود دارد .البته میزان همبستگی آنها بسیار ضعیف است مقايسه ميانگين ميزان نگرش در
مورد قوانین رانندگی بر حس��ب ميزان تحصیالت افراد نش��ان ميدهد که ميزان نگرش در
مورد قوانین رانندگی افراد در بين اين گروهها از لحاظ آماري معنادار نیست؛ بنابراين ميزان
تحصیالت افراد بر نگرش در مورد قوانین رانندگی آنها تأثير نمیگذارد.

پيشنهادها

 -در تدوین قوانین توجه به کودکان ضروری است :باید آشنایی با آن از سنین پایین

به روشهای مناس��ب با س��ن کودکان شروع شود این روشها ش��امل اینکه در مورد تمام
کودکان و به ویژه کودکان کم سن و سال هر چند خسته کننده ولی ضروری است .یادگیری
کودک از طریق رشد تدریجی و تکرار (که سبب شکل گیری عادتها در کودک میشود)
به وجود میآید .در این زمينه یکی از مهمترین نقشها به عهده آموزش و پرورش اس��ت:
آموزش نقش وزارت آموزش و پرورش غیرقابل انكار اس��ت كه ش��خصیت افراد به ویژه
س��اختار فكری ایش��ان از نظر احترام به قانون در س��الهای اولیه عمر و در دبستان و بعد
دبیرستان شكل میگیرد.
 با توجه به پيش��رفت فناوریهای جديد از جمله پيدايش ابزارهاي ارتباطي صوتي وتصويري و متني مانند تلفنهای ثابت و س��يار ،راديو ،تلويزيون ،ماهواره ،اينترنت میتواند
در تغيير نگرش افراد نسبت به شخصيت رانندگي افراد داشته باشد .در اين راستا مسئوالن
میتوانند از طريق رسانههای جمعي به فرهنگ سازي رانندگي بپردازند.
 -اس��تفاده از مجالس مذهبی و موعظه و رهبران مذهبی کس��اني ک��ه اثر و تأثيرگذاري
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باالتري در اين فرهنگ داشته باشند میتوانند در شکل دهي فرهنگ عمومي موفقتر باشند.
 تعامالت خوب مجریان قانون با مردم :به همراه احساس جدیت و عدالت در اجرایقانون میتواند به کاهش احساس بی عدالتی نا کار آمدی قوانین کمک کرده و افراد نسبت
به انجام قوانین پای بندی بیشتری احساس کنند.
در کنار توصیههای فوق توصیه میش��ود نیروی انتظامی باالخص معاونت راهنمایی و
رانندگی موارد زیر را درصدور و تمدید گواهینامه افراد مد نظر داشته باشند.
 اندازه گيري ميزان هوش داوطلبان اخذ گواهینامه در کنار بررسی سایر نکات سالمتیمانند معاینه بینایی.
 انجام تستهای شخصیتی برای اخذ و تمدید گواهی نامه. بررسی قدرت کنترل تکانه و پرخاشگری در رانندگان برای اخذ و تمدید گواهینامهباالخص رانندگان جاده.
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